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ارائۀ روش جدیدی برای تعیین ظرفیت بهینۀ ذخیرهسازهای ترکیبی

mohsenhamzeh@ut.ac.ir

ذخیرهسازها و بهبود قابلیت المینان مورد توجه قرار گرفته است .در این مقاله ،روش جدیدی برای تعیین ظرفیت باتری و ابرخازن در یک
ریزشبکۀ مستقل ارائه شده است .اختالف توانهای تولیدی و مصرفی با استفاده از تبدیل فوریۀ گسسته به حوزۀ فرکانس انتقال داده میشود
و با تعیین فرکانس قطع تابع هزینۀ بهینه حاصل میشود ،بهلوری که فرکانسهای سریع توان توسط ابرخازن و فرکانسهـای کنـد توسـط
باتری تأمین میشود .در روش ارائهشده ،تعیین ظرفیت ذخیرهسازها بهگونهای انجام شده است که ضمن پاسخگویی مناسب به بارهـا لـول
عمر ذخیرهسازها نیز حداکثر شود .استفاده از روش پیشنهادی بهدلیل ترکیب ذخیرهسازها دینامیک عملکـردی سیسـتم را بهبـود داده و بـا
کاهط تعداد شارژ و دشارژ باتری ،هزینۀ ذخیرهسازی را کاهط میدهد .بهدلیل ضرورت و اهمیت ذخیرهسـازها در سیسـتمهـای مسـتقل،
ریزشبکۀ در نظر گرفتهشده یک ریزشبکۀ مستقل از شبکه بوده که شامل تولیدکنندگان مختلـ

تـوان اسـت .بـرای اعتبارسـنجی روش ،از

دادههای آماری واقعی استفاده شده و روش پیشنهادی روی یک ریزشبکۀ نمونه تست و نتایج حاصل مؤثر بودن روش را تأیید میکنند.

واژههای کلیدی:

ریزشبکه ،ذخیرهساز ،باتری ،ابرخازن ،تبدیل فوریۀ گسسته ،منابع تجدیدپذیر.
] [ DOI: 10.22052/9.3.50

* نویسندۀ مسئول

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.3.6.9

چکیده:

در سالهای اخیر ،استفاده از ذخیرهسازهای ترکیبی انرژی در سیستمهای تجدیدپذیر بهدلیل مواردی ماننـد افـزایط لـول عمـر

ارائۀ روش جدیدی برای تعیین ظرفیت بهینۀ ذخیرهسازهای ترکیبی در ریزشبکۀ مستقل 15
مقدار استفاده از زمان مررف 1تعیین شاده اسات .ساری زماانی شابکۀ

 .۸مقدمه

2

امروزه استفاده از انرژیهاای تجدیدپاییر بارای تولیاد انارژی الکتریکای
بهسرعت رو به افزایش است .با توجه به اینکه تاوان تولیادی انارژیهاای
تجدیدپییر با عدم قطعیت و ماهیت پیشبینیناپییر هماراهاناد ،اساتفاده از
ذخیرهسازهای انرژی همراه با این تولیدکنندهها امری اجتنابناپاییر اسات
] .[1در مواردی که سیستمهای تجدیدپییر مستقل از شبکه باشند ،اساتفاده
از ذخیرهسازها اهمیت بیشتری مییابد ] 2و  .[3ذخیارهساازها در ماواردی
مانند پیکسایی ،ذخیرۀ انرژی در مواقا عادم نیااز ،اساتفاده از انارژی در
قرار میگیرند ] .[4ذخیرهسااز هاای مختلا

قابلیاتهاای منحراربهفارد

عملکردی خود را دارند و معموالً یک نوع ذخیرهساز نمیتواند قابلیتهای
مختل

را باا هام داشاته باشاد .بارای افازایش قابلیاتهاای عملکاردی

سیستمهای ذخیرهسازی ،معموالً از ترکیب چند ذخیرهساز استفاده مایشاو
] .[5ذخیرهسازهای با چگالی توان باال با ذخیرهسازهای باا چگاالی انارژی
باال با یکدیگر ترکیب شده و ذخیرهسازهای ترکیبای را تشاکیل مایدهناد.
شکل ( )1منحنی مربوط به چگالی توان و انرژی را برای ذخیارهساازهاای
مختل

انرژی را نشان میدهد.
در استفاده از ذخیرهسازهای ترکیبی در ریزشبکههاا یکای از ماوارد

مهم ،تعیین مقدار ظرفیت هریک از ذخیرهساازهاسات .در صاورتی کاه
ظرفیت ذخیرهسازها کمتر از مقدار مناسب تعیاین شاود ،مسااللی مانناد
قط انرژی مررفکننده به وجود میآید و اگر ظرفیت ذخیرهساز بیشاتر
از مقدار مناسب انتخاب شود ،هزینه باال خواهد رفت؛ ازایانرو تعااملی
باید صورت گیرد که شرایط فوق بهخوبی تضمین شود .بهدلیال اهمیات
موضوع پرداختهاند .بهدلیل موارد مختلا

اعام از انتخااب تکنولاوژی،

اندازۀ مناسب و تعیین استراتژی مناسب شارژ و دشاارژ ،بحا

انتخااب

ظرفیت مناسب ذخیرهسازها امری پیچیده است.

نشان میدهد که نتاایج حاصال از انتخااب مناساب ظرفیات ،باهخاوبی
پاسخگوی بارها در ریزشبکه است .در مرجا ] [7از رو

بهیناهساازی

مشترک عملکرد و ظرفیت مناسب استفاده شده است .این رو

بهجاای

یک جواب ،دستهای از جوابها را شامل میشاود کاه اارای مایتواناد
مقادیر مختلفی از ذخیرهسازها را با هم ترکیب کند .ایان رو

بارای دو

مورد مطالعاتی پیاده شاده و نتاایج نشاان مایدهاد کاه اساتفاد از رو
پیشنهادی ،زمان محاسباتی کمی داشته و انتخاب ظرفیات ذخیارهسااز و
عملکرد آن مناسب است .در مرج ] [8به تعیین ابعااد ذخیارهساازهاای
ترکیبی که شامل باتری و ابرخاازن هساتند در ریزشابکه پرداختاه شاده
اساات .محققااان ایاان پااژوهش معتقدنااد اسااتفاده از رو

آماااری،

انعطافپییری بیشتری برای انتخاب ظرفیت مناسب ذخیرهسازها نسابت
به رو های قطعی را فراهم میکند.
در مرج ] [9تعیین اندازۀ بهینۀ باتری و ابرخازن برای یاک سیساتم
شامل توربین بادی و سیستم فتوولتالیک انجام شده است .ابتدا دادههاای
آماری برای ااالعات ورودی باد ،خورشید و بار تولید شده است .سپس
این دادهها به محیط شبیهسازی انتقال داده شده و با توجاه باه فیلترهاای
قرار دادهشده ،مقدار ظرفیت الزم برای باتری و ابرخازن تعیین مایشاود.
در مرج ] 11و  [11انتخاب ابعاد مناسب برای باتری و دیزل ژنراتور در
یک ریزشبکۀ مستقل با استفاده از رو

تبدیل فوریۀ گسسته انجام شاده

است .فرکانسهای باالی توان توسط باتری و فرکانسهاای پاایین تاوان
توسط ژنراتور تأمین میشود .نتایج حاصل از ترکیب مناب نشان میدهاد
که هزینۀ ساالنۀ سیستم با اساتفاده از ایان رو

نسابت باه رو هاای

معمول کاهش مییابد.
تعیین ابعاد بهینۀ باتری ،ابرخازن و سیستم فتوولتالیک باا اساتفاده از
نرمافزار مطلب در مرج ] [12انجام شده است .در تاب هدف بهینهسازی
موارد مختلفی اعم از هزینههاای سارمایهگایاری فتوولتالیاک ،بااتری و
ابرخازن و همچنین هزینۀ جایگزینی باتری در ن ر گرفته شده است.
در مرج ] [13محققان از برناماهریازی خطای عادد صاحیا بارای
بهینهسازی یک سیستم ترکیبی در یک ریزشبکۀ خانگی استفاده کردهاناد.

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.3.6.9

موضوع ذخیرهسازهای ترکیبی ،محققان زیاادی باه تحقیا درباارۀ ایان

گرفته شده است .اجرای رو

برای مورد مطالعاتیِ در ن ر گرفتاهشاده

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2023-01-09

هنگام نیاز ،بهبود کیفیت توان ،کنترل ولتاژ و کنترل فرکانس ماورد اساتفاده

عربی پیشخور برای پیشبینی سرعت بااد و تاابش خورشاید در ن ار

از باتری بهعنوان ذخیرهسازی استفاده شده اسات .نتاایج حاصال از ایان
تحقی نشان داد که اندازۀ مناسب اجزا تاا حادودی باا انعطاافپاییری
برای تعیین ظرفیت ذخیرهسازهاا در مراجا مختلا

از رو هاای

] [14برای تخریص توان بین ذخیرهسازها از فیلتر باالگیر استفاده شاده

متفاوتی استفاده شده است .در مرج ] [6ظرفیت ذخیرهسازها بار مبناای
1. Time of Use
2. Feed Forward

] [ DOI: 10.22052/9.3.50

شکل ( :)۸مقایسۀ چگالی توان و انرژی در ذخیرهسازهای انرژی

تقاضا و بهشدت با شرایط استفاده تحتتأثیر قرار مایگیرناد .در مرجا

15

نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی

است .عملکرد ریزشبکه با اعمال یک سناریوی واقعی مورد ارزیابی قرار



گرفته است؛ نتایج نشان میدهد که با اساتفاده از ایان سیساتم ،باازدهی
نسبت به حالتی که فقط از پیل سوختی استفاده شود ،حادود 8/5درصاد

استفاده از ترکیب ذخیرهساز با چگاالی تاوان بااال و چگاالی
انرژی باال برای بهبود ذخیرهسازی؛



افزایش یافته است.

ارالۀ روشی جدید برای تخریص توان بین ذخیارهساازهای
ترکیبی با رو

در مرج ا ] [15از باااتری و ابرخااازن باارای مسااطا نمااودن تااوان



خروجی توربین بادی استفاده شده است .در مرج ] [16به تعیاین ابعااد

تبدیل فوریه؛

کاهش هزینۀ ذخیرهسازی انرژی و بهبود پاسخدهی به بارهای
مختل ؛

ابرخازن و پیل سوختی در خودرو هیبریدی پرداخته شده است .در ایان



مرج  3 ،سناریو برای خودرو در ن ر گرفته شده و باا توجاه باه میازان

در ادامۀ این مقاله در بخش دوم به مدلسازی سیساتم ماورد مطالعاه

توان درخواستی در سناریوها مقدار توان پیل سوختی و ابرخاازن تعیاین

پرداخته میشود .در بخش  3رو

پیشنهادی ارالاه و ماورد مطالعاه قارار

شده است .در مرج ] ،[17از کنترل انرژی ابرخازن بهجای کنترل ولتااژ

میگیارد .شابیهساازی و تحلیال نتاایج در قسامت  4ارالاه شاده اسات.

برای غلبه بر غیرخطیهاای ایجادشاده در کنتارل اساتفاده شاده اسات.

نتیجهگیری در بخش  5مقاله آورده شده است .ریزشبکۀ در ن ر گرفتهشاده

ترکیب ذخیرهسازها بهخروص در بارهای با تغییرات سری تأثیر زیاادی

برای تعیین ابعاد ذخیرهسازهای ترکیبی یک ریزشبکه مستقل است.

استفاده از سیستم ذخیرهساز ترکیبی با حالتی که فقط باتری استفاده شاده

 .2مدلسازی سیستم مورد مطالعه

هنگام استفادۀ ترکیبی بهترتیب  71و 17/6درصد افزایش یافته اسات .در

مستقل از شبکۀ اصلی است .ریزشبکۀ پیشنهادی در شکل ( )2اراله شده

مرج ] ،[19انتخاب ابعاد مناسب برای باتری و ابرخازن انجام شاده و از

است .ریزشبکه از سیساتم فتوولتالیاک ،تاوربین باادی ،میکروتاوربین و

تبدیل فوریه و انتخاب فرکانس مناسب برای ابعاد ذخیرهساازها اساتفاده

ذخیرهسازهای ترکیبی (باتری و ابرخازن) تشاکیل شاده اسات .سیساتم

شده است .در مرج ] [21از یک رویکارد آمااری بارای اراحای یاک

فتوولتالیک و ذخیرهسازها با استفاده از مبادل  DC/ACباه بااا اصالی

سیستم باتری -ابرخازن بهمن ور استفاده در مزرعاۀ باادی اساتفاده شاده

مترل شدهاند و بار  ACنیز به باا اصلی مترل شده است .مبدلهاای

است .برخی از محققان ،از الگوریتمهای فراابتکااری بارای تعیاین ابعااد

الکترونیک قدرت با استفاده از سیستم کنترل مرکازی کنتارل مایشاوند.

ذخیرهسازها اساتفاده کاردهاناد ]21اا .[22اساتفاده از ترکیاب الگاوریتم

ااالعات همۀ تولیدکنندهها و ذخیرهسازهاا باه سیساتم کنتارل مرکازی

بهینهسازی ذرات1و آبکاری فوالد 2برای تعیین ظرفیت باتری و ابرخاازن

ارسال شده و متناسب با نوع کنترل اعمالی مبدلها توسط سیستم کنتارل

در سیستم شامل توربین بادی و پنل خورشایدی در مرجا ] [23انجاام

مرکزی کنترل میشوند ].[26

شده است .در مرج ] [24از باتری و چرخ ایاار 3بارای ذخیارهساازی
استفاده شده است .استفاده از چرخ ایار از شارژ و دشاارژ زیااد بااتری
جلوگیری کرده و باع

بهبود اول عمر آن میشود.

محققان زیادی با رویکردهای متفاوتی به انتخااب ابعااد ذخیارهساازها
پرداختهاند .با این حال مطالعات در زمینۀ انتخاب مناساب ذخیارهساازهای
ترکیبی محدود است ] .[25یکی از مزیتهای ترکیب ذخیارهساازها بهباود
اول عمر ذخیرهسازهاست ،با وجود ایان در مطالعاات بررسایشاده ،باه
تعیین ظرفیت ذخیرهسازهای ترکیبی با در ن ر گرفتن همزمان اول عمار و

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.3.6.9

مقایسه شده است .تعداد سیکلهای اول عمر باتری و هزینۀ سیساتم در

سیستم در ن ر گرفتهشده در این مطالعه ،یک ریزشبکۀ  ACولتااژ پاایین

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2023-01-09

روی بازدهی و اول عمر باتری دارد .در مرج ] [18تاأثیر باهکاارگیری

افزایش اول عمر باتری.

تخریص توان بین ذخیرهسازها پرداختاه نشاده اسات .لایا در ایان مقالاه
روشی برای انتخاب بهینۀ ابعاد ذخیرهسازهای ترکیبی انرژی اراله میشاود.

1. Particle Swarm Optimization
2. Simulated Annealing
3. Flywheel

شکل ( :)2ریزشبکۀ مورد مطالعه

] [ DOI: 10.22052/9.3.50

جنبههای نوآوریهای این مقاله را میتوان بدین صورت بیان کرد:
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توان خروجی سلول خورشیدی از حاصلضارب ولتااژ در جریاان

 .۸.2مدلسازی سیستم فتوولتائیک
میزان توان تولیدی سلولهای خورشیدی به عوامل مختلفی اعم از دما
و تابش زاویۀ نرب بستگی دارد که در هنگاام مادلساازی ایان ناوع
سیستمها باید مد ن ر قرار گیرد .مدل در ن ر گرفتهشده در این مطالعه،
مطاب مدار معادل شکل ( )3است .مدار معاادل از یاک منبا جریاان
تشکیل شده است که جریان  Iphرا تولید میکند .دیود اترال بین p‐n

سلها را نشان میدهد .مقاومات ساری و ماوازی  Rsو Rpباهترتیاب
مقاومت داخلی سلها و مقاومت موازی مقدار جریان نشتی پیوند p‐n

Vo

خورشیدی استفاده شده است ].[28

 .2.2مدلسازی ذخیرهسازهای انرژی
ترکیب باتری و ابرخازن بهعنوان ذخیرهسازهای انارژی اساتفاده شاده
است .علت ترکیب این دو نوع ذخیارهسااز پاساخگاویی مناساب باه
تعمیر و نگهداری راحتتر آنهاست.

Io

Ip

ID

IPh

Rp

الکتریکی هستند .در این مطالعه ،به دلیل ویژگیهای مناسب باتریهای

شکل ( :)۹مدار معادل مدل ][22 PV

سرب اسید 1از این نوع باتریها استفاده شده اسات .شاکل ( )4مادل

دمای سلول را میتوان از رابطۀ ( )1محاسبه کرد:
G
GNOCT

ال  .باتری
باتریهاا یکای از متاداولتارین تجهیازات ذخیارهساازی انارژی

-

()1

 MPPTباارای اسااتفادۀ حااداک ر از اناارژی تولیاادی توسااط سیسااتم

دینامیکها ،قیمت مناسب این ذخیرهسازها ،بلاو نسابی تکنولاوژی و

Rs
+

ولتاژها و جریانهای متفاوت غیرخطی است ،در این سیستم از رو

باتری سرب -اسیدی را نشان میدهد R0 .مقاومات اهمای اسات کاه

) Tcell = Ta +(NOCT -TaNOCT

بهاوری که  Taدمای محیط برحسب سانتیگراد NOCT ،دمای سلول
در شرایط بهرهبرداری نامی از سالول برحساب ساانتیگارادTaNOCT ،

دمای محیطی که  NOCTدر آن تعری

شده است G ،تابش خورشید

و  GNOCTمیزان تابش خورشید که  NOCTدر آن تعری

شده اسات

بهدلیل مقاومت الکترود و دیگر تجهیازات وجاود دارد .مقاومات R1

تلفات انرژی انتقال بار در هنگام شارژ را نشان میدهد C1 .شیفت بین
دو الیه و الکترود را نشان میدهد .این مقاومت باعا
هنگام عملکرد و همچنین تل

اب مدار معادل روابط را میتوان بهصورت رابطۀ ( )5نشان داد.
C1

که برحسب وات بر مترمرب هستند.
+

I ph = I scref

نور αisc ،ضریب دمای جریان اترال کوتاه Tref ،دماای مرجا سالول

VT

ولتاژ مدار باز پنل از رابطۀ ( )3به دست میآید:
) Voc = Vocref +αvoc (Tcell-Tref

 Vocrefولتاژ مدار باز در شارایط اساتاندارد (ولات) αvoc ،ضاریب
دمای ولتاژ مدار باز (ولت) هستند.
جریان خروجی پنل که برای مشخرۀ ولتاژ – جریان مورد استفاده
قرار میگیرد ،از رابطۀ ( )4قابل استحرال است ].[27

 qبار الکترون (کولن) n ،فاکتور دیود k ،ثابت باولتزمن (،)J/k0

+

-

VR1

-

شکل ( :)4مدار معادل باتری ][22

( )5

dV
) V1 = V1t-1 + 1 (t - tt -1
dtt -1
VOC -V1
R1

= I2

dV1
1
) = (I 2 - I batt
dt
C1
) VT = V1 - (I batt R0
1
I batt dτ
Ah 
= VOCmin + K e SOC

 SOC = SOCinitVOC

 Nsتعداد سلهای مترلشده بهصورت سری است.
1. Lead acid Battery

] [ DOI: 10.22052/9.3.50

()4

(I o = I ph - I sat (exp

VR0

+

Voc

خورشیدی است.

V + Rs I o
q Vo + Rs I o
)- 1)- [ o
]
nkTcell
Ns
RP

R1
-

 Iscrefجریان اترال کوتاه در دمای مرج (آمپر) Gref ،تابش مرج

( )3

Ibatt

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.3.6.9

G
)) (1+αisc (Tcell -Tref
Gref

()2

شدن قسمتی از انرژی مایشاود ].[28

R0

جریان نوری را میتوان بهصورت رابطۀ ( )2نوشت:

افات ولتااژ در

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2023-01-09

را نشان میدهند ].[27

حاصل میشود .از آنجا کاه مقادار تاوان تولیادی توساط سیساتم در
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در این رابطه VT ،ولتاژ ترمینال باتری (ولت) VOC ،ولتاژ در حالت

+

بدون بار باتری (ولت) Ah ،ظرفیت نامی باتری (آمپر -سااعت)Ibatt ،

ESR

R2

Vucap

جریان باتری SOC ،میزان شارژ بااتری SOCinit ،میازان شاارژ اولیاۀ
C0

باتری Ke ،ولتاژ ضد محرکه بر  I2 ،SOCجریاان عباوری از مقاومات

این تغییرات است.

Kv

معادالت موبوط باه ابرخاازن را مایتاوان باهصاورت رابطاۀ ()8
نوشت:
( )8

یکی از موارد مهمی که هنگام استفاده از باتریها باهخراوص در

V t -t V
KV = 2( 122 1 2 )I C
V2 -V1V2

در ای زمان دشارژ باتری مقادار  PBatt>0و در هنگاام شاارژ بااتری
مقدار  PBatt<0است .مقدار انرژی ذخیرهشده در اول مادت شاارژ و

KV V2f
I C tC
- (Co +
)V2f
V2f
2

دشارژ باتری را میتوان از رابطۀ ( )6به دست آورد.
PBatt  0

ΔV
Δt
t1 V1t2 - t1V2
( = Co
)I C
V1 V22 -V1V2
= ESR

t
R2 = C2
C2

E (t )  E (t  1)  PBatt .T / disch
E (t )  E (t  1)  PBatt .T .char

t4 - t3
V4
(ln
)CucapR
V3

که  tبازه زمانی به ساعت E (t) ،مقدار انرژی ذخیرهشده در باتری پس
از گیشت هر بازۀ زماانی ɳdisch ،رانادمان دشاارژ و  ɳ charرانادمان
شارژ است.
برای جلوگیری از شارژ و دشارژ بیش از حد باتری ،محدودیتهای
شارژ و دشارژ مطاب رابطۀ ( )7لحاظ میشود:
 PBatt (t )  Pdisch max

( )7

max

Pchar

SOCmin  SOC  SOCmax

کاه  Pdischmaxحاداک ر تاوان دشاارژ Pcharmax ،حاداک ر تاوان شاارژ،
 SOCminحد پایین شارژ و  SOCmaxحد باالی شارژ باتری است.

= C2

= EPR

که  ΔVتغییرات ولتاژ ابرخازن هنگام قط و وصال باار ΔI ،تغییارات
جریان ابرخازن هنگام قط و وصل باار t1 ،یاک مرحلاه شاارژ ولتااژ
ابرخازن V1 ،ولتاژ ابرخازن در  t2 ،t1دو مرحله شارژ ولتاژ ابرخازنV2 ،

ولتاژ ابرخازن در  IC ،t2جریان شارژ ابرخازن tc ،زمان شارژ ابرخاازن،
 V2fولتاژ ابرخازن در  V3 ،tc2ولتاژ دشارژ خودی در  t3 ،t3زمان شروع
دشارژ ابرخازن V4 ،ولتاژ دشارژ نهایی ابرخازن در  CucapR ،t4ظرفیات
نامی ابرخازن است.

مزیت مهم ابرخازنها داشتن چگالی توان باالست؛ بناابراین بارای

توربینهای بادی با تبدیل انرژی باد باه انارژی مکاانیکی انارژی الزم

کاربردهایی با توان باال و مدتزمان کوتاه مناسباند .از مزایاای دیگار

برای تولید توان ژنراتور را فراهم میکنند .مدل ریاضی توربین بادی را

ابرخازن میتوان به عدم داشتن فعل و انفعاالت شیمیایی ،عدم نیاز باه

میتوان بهصورت رابطۀ ( )9نشان داد ].[31

سری و نرب و راهاندازی ساده اشاره کرد.
مدل ابرخازن در شکل ( )5آورده شده اسات .ایان مادل از چناد
شاخه  RCموازی تشکیل شده اسات کاه ثابات زماانیهاای متفااوتی
دارند .شاخۀ اول که شامل  ESRاست ،رفتار ابرخازن در باازۀ ثانیاه را
نشان میدهد ] .[29شاخۀ دوم که حاوی  R2است ،رفتاار ابرخاازن در
از  11ثانیه را نشان میدهد.

(وات) vr ،سرعت نامی توربین vco ،سرعت حاد بااالی تاوربینvci ،
حد پایین سرعت توربینv ،سرعت باد (متر بار ثانیاه) اسات .و تاوان
خروجی ژنراتور بهصورت رابطۀ ( )11خواهد بود:
()11

PWT  PW  AW g

] [ DOI: 10.22052/9.3.50

بازۀ زمانی دقیقه را نشان میدهد .شاخۀ نهایی نیز رفتار ابرخاازن پاس

( )9
v < vci
 0


v 3 - vci3
vci < v < vr
)  Pr ( 3 3
PW =  vr - vci
P
vr < v < vco
 r
0
v > vco

 Pwتوان خروجی تاوربین باادی (وات) Pr ،تاوان ناامی تاوربین

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.3.6.9

ب .ابرخازن

 .۹.2مدلسازی توربین بادی

خنککننده ،عدم تولید حرارت باال ،ااول عمار بااال ،شاارژ و دشاارژ

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2023-01-09

ریزشبکهها باید مد ن ر قرار گیرد ،میزان شارژ و دشارژ بااتری اسات.

( )6

C2

شکل ( :)۰مدار معادل ابرخازن ][2۳

محدودیتهای شارژ و دشارژ باتری

PBatt  0

C3

-

 ،R1از آنجایی که بسته به شرایط باتری میتواند شارژ یا دشارژ شاود،
ولتاژ باتری پس از گیشت مدتزمان  tتغییر میکند لیا  t-1فاصلۀ بین

R3

EPR

ارائۀ روش جدیدی برای تعیین ظرفیت بهینۀ ذخیرهسازهای ترکیبی در ریزشبکۀ مستقل 11
که  Awمجماوع ساطا جااروب تاوربین و  ɳgباازدهی قسامتهاای
الکتریکی شامل مبدلها و تجهیزات مختل

مترل به آن است.

منحنی توان خروجی ژنراتور برای سرعتهای مختلا

سیکلهای کاری از شکل ( )7به دست میآید .این شاکل بیاانگر ایان
مفهوم است که هرچه عم دشارژ بیشتر شود ،اول عمر باتری کاهش

در شاکل

مییابد .برای م ال باتری تا عما 51درصاد ظرفیات ناامی دشاارژ و

( )6آمده است .در سرعتهاای پاایین بااد ،ژنراتاور تاوانی را تولیاد

دوباره شارژ میشود آنگاه پس از  2111بار دشاارژ شادن ااول عمار

نمیکند .با افزایش سرعت باد و رسیدن به سرعت نامی ،ژنراتور تاوان

باتری پایان مییابد .اول عمر باتری در سال با استفاده از رابطاۀ ()12

ثابتی را تولید میکند و با افازایش سارعت بااد باه بایش از محادودۀ

محاسبه میشاود .در ایان حالات ،از منحنای دشاارژ برحساب تعاداد

تعیینشده ،برای جلوگیری از صدمه باه تاوربین باادی ،آن را از مادار

سیکلهای خرابی مطاب رابطۀ ( )12استفاده میشود.
()12

خارج نموده لیا توان خروجی ژنراتور صفر خواهد شد.

lim

x 

1
Z
 i=1 CFi
i
m

= Lifebat

 CFiتعداد شارژ و دشارژی است که اول عمر باتری تمام میشود؛ به
عبارتی بهازای هر عم دشارژ تعداد سیکلهای کاری مارتبط باا ایان
عم دشارژ از شکل استخراج میشود .حال باا توجاه باه باازۀ ماورد
شکل ( :)۳منحنی توان خروجی توربین بادی برحسب سرعت ][۸۹

مطالعه و اول عمر در ن ار گرفتاهشاده بارای سیساتم یاک ضاریب
جایگزینی بهصورت رابطۀ ( )13برای باتریها استخراج میگردد.

 .4.2مدلسازی میکروتوربین

()13

) K Life = CFi * DoD* N Bat * AhBat * VBat / (EDisch
Crep = Slife / K Life

میکروتوربین یک توربین تکمرحلهای ترکیبی است که توان آن در حدود
چند کیلووات تا چندصد کیلووات است .سوخت میکروتوبین غالباً گااز
ابیعی است .با در ن ر گرفتن هزینۀ نراب و هزیناۀ ساوخت ،مجماوع
هزینۀ میکروتوربین را میتوان بهصورت رابطۀ ( )11تعیین کرد که  aو b

ضرایب هزینه هستند ] .[6گفتنی است میکروتوربین در مواقعی که مقدار
تولید سیستمهای تجدیدپییر (در ایان مطالعاۀ تاوربین باادی و سیساتم
خورشیدی) بیش از مقدار بار مررفی است ،از مدار خارج میشود.

بازۀ زمانی برای نمونه یک سال VBat ،ولتااژ بااتری Slife ،ااول عمار
سیستم KLife ،ضریب اول عمر و  Crepضریب جایگزینی است .برای
نمونه ،اگر اول عمر مؤثر باتری  5سال در ن ار گرفتاه شاود و عما
دشارژ 51درصد باشد و مقدار انرژی دشارژ باتری در اول یاک ساال
بهصورت  111کیلووات ساعت و ظرفیت نامی باتری  111آمپر ساعت
و تعداد باتریها را  2عدد در ن ر گرفته شود ،ضریب اول عمر  24به
دست میآید و اگر با همین شرایط عم دشاارژ را 81درصاد در ن ار

 .۰.2مدل لول عمر باتری
استراهای مکانیکی که بهعلت تبدیل ماواد فعاال در ااول شاارژ و
دشارژ تولید میشوند ،دلیل اصلی وابستگی اول عمر باتری باه عما

بگیریم ،ضریب عمر  19/2حاصل میشود؛ یعنی با عم دشارژ بیشتر،
باتری باید زودتر جایگزین شود.

دشارژ ( )DoD1در باتریها هستند .در اول پروسۀ دشاارژ ،سارب و
دی اکسید سارب باه ساولفات تبادیل مایشاوند و بارعکس .حجام
مخروص مواد بهاور قابل مالح های تغییر میکنناد DoD .کوچاک
تغییرات کمتری روی حجم ایجاد میکند ] .[31عوامل مختلفی بر اول

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.3.6.9

()11

C ( P)  a  bP

 AhBatظرفیت نامی باتری EDisch ،مقدار انرژی دشارژشده در یک

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2023-01-09

که  Lifebatمدت اول عمر باتری Zi ،تعدادسایکل شاارژ و دشاارژ و

عمر باتری تأثیرگیارند که میتوان به چگالی جریاان ،دماا ،فرساایش،
تخریب و پتانسیل اشاره کرد ] .[32برای تخماین ااول عمار بااتری،
محاسبه شده و با هم جم میشوند .بسته به عم دشارژ باتری ،تعداد
1. Depletion of Discharge

شکل ( :)2منحنی لول عمر باتری برحسب دشارژ باتری ][۸۵

] [ DOI: 10.22052/9.3.50

تعداد سیکل شاارژ و دشاارژ ( )Ziبار اسااا مقاادیر مختلا

DoD
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 .۹روش پیشنهادی برای تعیین ابعاد بهینۀ ذخیرهسازهـای
ترکیبی

برای تأمین و ذخیرهساازی فرکاانسهاای کناد اساتفاده شاده اسات.
همچنین با توجه به اینکاه میازان تاوان تولیادی توساط سیساتمهاای
تجدیدپییر با تغییر پارامترهای باد ،تابش و دما باهااور ماداوم تغییار

رو

کار در الگوریتم پیشنهادی بدین صورت است که ابتدا قسمتهای

میکنند ،ترکیب ذخیرهسازهای انرژی موجب بهبود عملکرد در سیستم

مختل

در ن ر گرفتهشده در ریزشبکه (سیستم فتوولتالیک ،توربین بادی

میشود .هرچه میزان فرکانس قطا کمتار باشاد ،میازان تاوان تاأمینی

میکروتوربین ،باتری ،ابرخازن) مدلسازی میشوند .مقدار توان تولیادی

توسط ابرخازن بیشتر بوده و با زیاد شدن فرکاانس قطا مقادار تاوان

توسط تولیدکنندگان مشخص شده و پروفایل بار نیز با توجاه باه میازان

تأمینی توسط باتری افزایش خواهد یافت .نحوۀ تخرایص تاوان باین

مررف تعیین میشود .مقادیر در ن ر گرفتهشاده بارای تولیدکننادگان و

ذخیرهساز در حوزۀ فرکانس در شکل ( )8آورده شده است.

مشخرات ذخیرهسازها در بخش ضمیمه آورده شده است.
یا ذخیره شود .در صورتی که مقدار توان تولیادی از تاوان باار بیشاتر
باشد این توان در ذخیرهساز های انرژی ذخیره میشاود .پروفایال باار
میتواند (بهصورت روزانه -ماهانه یا سااالنه) باا اساتفاده از دادههاای
واقعی یا با استفاده از الگوریتمهاای کاامپیوتری تولیاد شاود .در ایان
مطالعه دادههای تولید و مررف بارای باازۀ یاکسااله در ن ار گرفتاه
شدهاند .توان مورد نیاز تأمینی توسط ذخیرهسازهای ترکیبی از اختالف
توان تولیدی و توان بار حاصل میشود .در صورتی که عالمات تاوان
تأمینی توسط ذخیرهسازها منفی باشد ،به معنی دشارژ ذخیارهساازها و
در غیر این صورت به معنی شارژ ذخیرهسازهای انارژی اسات؛ یعنای
کمبود توان توسط ذخیرهسازها تأمین شده و مازاد توان ذخیره میشود.
رابطۀ ( )14ارتباط توانهای تولیدی و ذخیرهسازی را نشان میدهد.

PHESS  PG  PLoad

()14

PG  PPV  PWT  PMT

شکل ( :)۱تخصیص انرژی با تبدیل حوزۀ زمان به حوزۀ فرکانس

تبدیل فوریۀ گسسته یکی از مناسبترین تبادیالت بارای تحلیال
سیگنالهاست .تبدیل فوریۀ یک سیگنال در حاوزۀ زماان را مایتاوان
بهصورت رابطۀ ( )15به دست آورد.
N 1

()15

X (k )  DFT (x (n ))   x (n )e  j 2 nk / N
n 0

PHESS  PBat  PSC

پراکنااده PHESS ،تااوان ذخیاارهسااازهااا PPV ،تااوان تولیاادی سیسااتم

N 1

فتوولتالیااک PWT ،تااوان تولیااد تااوربین بااادی PMT ،تااوان تولیااد

n 0

ذخیرۀ ابرخازن است.
از رو

تبدیل فوریۀ گسسته برای تخریص توان بین ذخیرهسااز

استفاده شده است؛ یعنی توان خالص مورد نیاز توسط ذخیرهسازها باه
حوزۀ فرکانس منتقل و تخریص توان بین ذخیرهسازها در این حاوزه
صورت گرفته و مقدار فرکانس قط تعیین میشود .تبدیلهاایی مانناد
تبدیل موجک باا انتخااب مقاادیر مختلا

بایااا تحاتتاأثیر قارار

میگیرند اما تبدیل فوریۀ گسسته بهعنوان یک فیلتر دقی عمل میکند.
با دینامیک سری و پاسخگویی مناسب سیستم در مواردی مانند کنتارل
فرکانس ،ابرخازن برای تأمین و ذخیرۀ فرکاانسهاای ساری و بااتری

که  Nتعداد نمونهها A(k) ،دامنۀ سیگنال f(k) ،مقادار فرکاانس اسات.
ابتدا توان ذخیرهسازی در حوزۀ زمان به دست میآید سپس این تاوان
به حوزۀ فرکانس انتقال داده شده و در این بخش میزان فرکاانس قطا
تعیین میشود .پس از تعیین فرکانس ،ااالعات دوباره به حاوزۀ زماان
انتقال داده میشود تا انرژی و تعداد هریک از ذخیرهسازها تعیین شاده
و تاب هزینه محاسبه شود .رابطۀ ( )16تبادیل فوریاۀ معکاوا بارای
انتقال از حوزۀ فرکانس به حوزۀ زمان را اراله میدهد.
()16

n  0,1, 2,..., N  1

N 1

1
x(n)   X (k )e j 2 nk / N
N n 0

شکل ( )9اری واره کلی الگوریتم تعیین ظرفیت ذخیارهساازها را
نشان میدهد.

] [ DOI: 10.22052/9.3.50

برای افزایش اول عمر باتری و پاسخ دینامکی مناسب به بارهایی

f (k )   k .f / N

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.3.6.9

k  0,1, 2,..., N  1
| ) A (k ) | X (k

 PLoadمقدار تاوان باار PG ،مقادار تاوان تولیاد توساط تولیادات

میکروتوربین PBat ،توان تولیدی یا ذخیرۀ باتری و  PSCتوان تولیاد یاا

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2023-01-09

اختالف بین توان بار و توان تولیدی باید توسط ذخیرهسازها تأمین

ارائۀ روش جدیدی برای تعیین ظرفیت بهینۀ ذخیرهسازهای ترکیبی در ریزشبکۀ مستقل 15
()21

m

E SC [n ]   (PSC [n ](t ).t ) , n  0,..., N
0

) E SC  max(E SC )  min(E SC
E SC
DOD

E SC  min 

عم دشارژ ابرخازن نیز  1/85در ن ر گرفته میشود.

 .۸.۹تعیین فرکانس قطع
برای انتخاب ظرفیت مناسب بین ابرخازن و باتری ابتدا توان مورد نیاز
ذخیرهسازها به حوزۀ فرکانس انتقال داده شده و در این حاوزه مقادار
فرکانسهای باال با استفاده از ابرخازن و فرکانسهای پایین باا اساتفاده
از باتری تأمین میشود .علت این امر ایان اسات کاه پاساخ ابرخاازن
نسبت به باتری بسیار سری تر بوده و همچنین تعاداد شاارژ و دشاارژ
باتری نیز کاهش یافته و اول عمر باتری افزایش یافته و پاسخدهی باه
بار بهبود مییابد .با تغییر فرکاانس قطا میازان تاوان تاأمینی توساط
ذخیرهسازها تغییر میکند .اگر فرکانس قط صفر شود ،یعنی کل تاوان
توسط ابرخازن تأمین میشود .در این قسمت یاک تااب هزیناه بارای
شکل ( :)۳لرحوارۀ کلی تعیین ابعاد ذخیرهسازها

ذخیره سازها (شامل هزینۀ سرمایهگیاری ،هزینۀ تعمیار و نگهاداری و
هزینۀ جایگزینی است) در ن ر گرفته شاده اسات .بحا

ااول عمار

برای تعیین میزان ظرفیت ذخیرهسازها باید مقدار تاوان باه انارژی

باتری در تاب هزینه مربوط به جایگزینی لحاظ شاده اسات؛ یعنای باا

الزم برای ذخیرهسازی تبدیل شود تا امکان محاسابۀ تعاداد و ظرفیات

توجه به تعداد شارژ و دشارژ و با توجه به منحنی شکل ( )7اول عمر

ذخیرهسازها میسر گردد .مقدار انرژیای که باید توساط بااتری تاأمین

باتری محاسبه میشود .هرچه میزان شارژ و دشارژ بیشتر باشد ،تعاداد

شود بهصورت رابطۀ ( )17قابل بیان است.

سیکل کاری باتری کاهش خواهد یافت و باتری زودتر باید جاایگزین

()17

m

,n = 0,...,N

) EBat = max(EBat ) - min(EBat

مقدار شارژ و دشارژهای با زماان ساری و تعاداد زیااد ،از بااتری باه

0

همچنین برای جلوگیری از شارژ و دشاارژ بایش از حاد بااتری،
محدودیت توان و حالت شارژ را هام بایاد لحااظ کارد ] .[29مقادار
ظرفیت باتری را میتوان از رابطۀ ( )18به دست آورد.

ابرخازن انتقال داده میشود.
هزینۀ سرمایهگایاری اولیاۀ تجهیازات ذخیارهساازی را مایتاوان
بهصورت رابطۀ ( )21تعیین کرد:
()21

)CCap = CCap (SC)+CCap (Bat)+CCap (Conv

EBat
DOD
DOD  SOCmax  SOCmin

CCap (SC) = N Bat * CABat

تلفات ناشی از شارژ و دشارژ باتری نیز بهصورت رابطاۀ ( )19در

 CCapهزین اۀ ساارمایهگاایاری ذخیاارهسااازها CCap(Bat) ،هزین اۀ

()18

EBat  min 

ن ر گرفته میشود.
()19

CCap (Bat) = N SC * CASC

سارمایهگایاری بااتری CCap(SC) ،هزیناۀ سارمایهگایاری ابرخاازن،
,

)E Bat  min (for _ ch arg

d

min
E BESS
( max

))c E Bat  min (for _ disch arg

برای تعیین ظرفیت ابرخازن از رابطۀ ( )21استفاده میشود.

) CCap(Convهزینههای مبادلهاای الکترونیاک قادرت NBat ،تعاداد
باتری NSC ،تعداد ابرخازن CABat ،هزیناۀ هار واحاد بااتریCASC ،

هزینۀ هر واحد ابرخازن است.
هزینۀ تعمیر و نگهداری را میتوان به صاورت رابطاۀ ( )22نشاان
داد:

] [ DOI: 10.22052/9.3.50

در رابطۀ ( ɳd ،)19راندمان دشارژ و ɳ cراندمان شارژ است.

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.3.6.9

) EBat [n] =  (PBat [n](t).Δt

شود .در این حالت با تخریص شارژ و دشارژهای سری به ابرخاازن،
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فرکانس قط محاسبه میشود .با توجه باه ابیعات بااتری و ابرخاازن

نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی

15
()22

)CO&M = CO&M (SC)+CO&M (Bat)+CO&M (Conv

ت ا ت یدی و پروفایل بار
رواب ()5-5و() -55

 CO&Mهزینۀ تعمیار و نگهاداری سیساتم ذخیارهساازیCO&M ،

) (Batهزینۀ نگهداری باتری CO&M (SC) ،هزینۀ نگهداری ابرخازن،
 (Conv) CO&Mهزینههای مبدل الکترونیک قدرت است.
ت ا تامینی م رد نیاز
ت س ذخیره سازه
راب ه()55

هزینۀ جایگزینی را میتوان بهصورت رابطۀ ( )23تعیین کرد:
()23

)CRep = C Rep (SC)+C Rep (Bat)+C Rep (Conv

 CRepهزینۀ جایگزینی سیستم ذخیارهساازی CRep (Bat) ،هزیناۀ

تبدیل ف ریه سسته
راب ه()51

جاایگزینی بااتری CRep (SC) ،هزیناۀ جاایگزینی ابرخاازن و CRep

) (Convهزینههای مبدل الکترونیک قدرت است .بهدلیل اینکه ااول
جایگزینی ابرخازن صرفن ر شده است.
در نتیجه تاب هدف کلی بهصورت رابطۀ ( )24است:
()24

عک تبدیل ف ریه
راب ه()55

CCost-Function = Ccap +Crep +CO&M

هدف حل مسئلۀ تعیین فرکانس قط باهنحاوی اسات کاه میازان
هزینۀ ذخیرهسازی انرژی حداقل گردد .از رو های مختلفی میتاوان
برای حل مسئله بهره گرفت .رو

است را ت ا ت یدی ذخیره
سازها

گرادیان نزولی و رو های مبتنای

بر الگوریتمها تکاملی از جمله این رو ها هستند .محادودۀ فرکاانس
قط بین ] [0,1/2*Tsاست بهاوری که  Tsزمان نمونهبارداری اسات.
با توجه به مشخص بودن بازۀ فرکانس قطا از رو

م اسبه انرژی ذخیره سازها
رواب ( )55-5

گرادیاان نزولای

برای حل مسئله استفاده شده است .بهاور خالصه ،اگر میزان هزینه باا

ت ییر فرکان

انتخاب میزان فرکانس قط جدید نسبت به فرکانس قط قبلی کااهش
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عمر ابرخازن نسبت به باتری و مبادل بسایار بیشاتر اسات ،از هزیناۀ

تعیین فرکان

م اسبه تعداد باتری و ابرخاز

یابد و  dCCost-Function=dfcنیز کمتر شود ،این روند ادامه ماییاباد تاا
تاب هدف به مقدار کمینه برسد .مقدار فرکانس قط توساط الگاوریتم
هزینۀ حداقل به دست میآید .در پروسۀ الگوریتم موارد مختل

مانند

مقدار شارژ و دشارژ و حد مجاز توان و شارژ و دشارژ چک میشاود.

بله

اریواره در شکل ( )11اراله شده است.

م اسبه تاب هزینه
راب ه()55

بهدلیل اینکه سیستم باید قابلیت پاسخگویی به بار در کل شبانهروز
را داشته باشد ،محاسبۀ انرژی ذخیرهسازها برای یک شبانهروز در ن ار
گرفته شده و بازۀ کلی نیز یک سال در ن ر گرفتاه شاده اسات بادین
صورت که برای هر روز ساال ،مقادار انارژی و تعاداد ذخیارهساازها
استخراج شده و در نهایت تعداد ذخیارهساازها برابار خواهاد باود باا

خیر

کمترین هزینه

بله

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.3.6.9

تغییر داده شده و تاب هزینه در هر مرحله محاسبه شده و مقادار تااب

خیر

بررسی ی د مس له
رواب ()5-5

بیشترین تعداد بهدستآمده در سال .از انارژی خاالص تبادیل فوریاه
گرفته شده و مقدار انرژی تأمینی توسط هر ذخیرهساز با محاسبۀ تااب

شکل ( :)۸۵لرحوارۀ تعیین ظرفیت ذخیرهسازهای ترکیبی

] [ DOI: 10.22052/9.3.50

هزینه و مقدار کمینۀ تاب هزینه تعیین میشود.

پایا

ارائۀ روش جدیدی برای تعیین ظرفیت بهینۀ ذخیرهسازهای ترکیبی در ریزشبکۀ مستقل 1

 .4شبیهسازی و تحلیل نتایج

25
20

مدل در ن ر گرفتهشده برای شابیهساازی مطااب شاکل ( )2اسات .بارای

15
4775

4770

4760

4765

30

4755

25

مدلسازی توربین بادی از روابط بخش  3.2استفاده شده و ااالعات باد باا

(

20

فاصلۀ زمانی  1دقیقه استفاده شاده اسات .همچناین مادلساازی سیساتم

15

)

10

فتوولتالیک با استفاده از روابط بیان شده و ااالعات تابش و دما باا فاصالۀ
زمانی  1دقیقه استفاده شده است .ااالعات مربوط به باد و تاابش از یکای

5
9000
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7000
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(

از ایستگاههای استان تهران تهیه شده است .از ااالعاات هواشناسای یاک

2000

3000

0

1000

0

)

شکل ( :)۸۹منحنی بار ساالنه

از ااالعات مربوط به کاتالوگ شرکتهاای ساازنده اساتفاده شاده اسات.

شکل ( )14آمده است .با تابش خورشید رفتهرفته مقادار تاوان تولیادی

شابیهساازی در قسامت ضامیمه

افزایش یافته و به مقدار ماکزیمم رسیده و با کاهش مقدار تاابش دوبااره

آورده شده است .منحنی مربوط به تاابش خورشاید برحساب سااعت در

توان تولید توسط سیستم کاهش یافته است .از سیستم استخراج حاداک ر

مشخرات مربوط به پارامترهای مختل

باد برحساب متار بار

شکل ( )11اراله شده است .شکل ( )12میزان وز

توان برای استفادۀ حداک ر از خروجی سیستم استفاده شده است.

ثانیه در اول یک سال را نشان میدهد .بازۀ زمانی تعیین ابعاد ذخیرهساازها

7000
6000

برای مدت یک سال در ن ر گرفته شده است.
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(

)

توان تولیدی بهوسیلۀ ژنراتور بادی در شکل ( )15اراله شده است.

100

500

5

شکل ( :)۸4توان تولیدی سیستم فتوولتائیک برای یک روز

300

0

15

(

400

200

10

0

0

0

)

با توجه به اینکه توربین بادی دارای توان نامی  11کیلووات اسات ،در

شکل ( :)۸۸منحنی تابط خورشید

منحنی مربوط به بار در اول یک ساال در شاکل ( )13آورده شاده

مواردی که سرعت باد به اندازۀ کافی افزایش یابد توان به مقدار ناامی
میرسد.
10000
8000

 15کیلووات در ن ر گرفته شده است .پروفایل بار برای مناا مساکونی
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2.1

2.09

2.08

2.07

2.06

2.05

2.04

2.03

2.02

2.01

2

0

10000

5

10

میزان تابش خورشید بسیار پایین بوده و عمالً تولید انرژی توسط سیستم
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شکل ( :)۸۰توان تولیدی توربین بادی

مقدار توان مورد نیاز که توسط ذخیرهسازها باید تأمین شود به حوزۀ

(

فرکانس منتقل میشود .بازه فرکانسی برابر  1/2*Tsاست کاه  Tsفاصالۀ
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است .منحنی بار نیز مربوط به یک بار واقعی با حدود میاانگین مرارف
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سال برای شبیهسازی استفاده شده است .همچنین برای مدلسازی سیساتم

توان تولید حاصل از سیستم فتوولتالیاک بارای یاک روز ناوعی در

8
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)

شکل ( :)۸2میزان وزش باد در لول سال

1000

0
0

نایکولیست توجه کرد .ای

فرکانسی برای یک بازه در شکل ( )16اراله

شده است .در این حوزه ،تخریص فرکانسی مختل

بین ذخیرهکنندگان

با تعیین فرکانس قط انجام شده و با توجه به تاب هزینه ،یاک فرکاانس
قط انتخاب شده و انتخاب انرژی و تعداد ذخیرهسازها انجام میشود.

] [ DOI: 10.22052/9.3.50

2

نمونهبرداری میباشد .همچنین در هنگاام نموناهبارداری بایاد باه نارخ
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شکل ( :)۸۳مقدار توان ذخیرهسازها در حوزۀ فرکانس

شکل ( )17توان تولیدی توسط تولیدکننادگان و تاوان باار را بارای
یک روز نشاان مایدهاد .اخاتالف تاوان نشاان دادهشاده بایاد توساط
بار مررفی توانی که ذخیرهسازها باید تأمین یا ذخیره کنند تعیین میشود
و سپس این توان به انرژی تبدیل شده و مقدار ظرفیت ذخیرهساازها بار
اساا روابط بیانشده در بخشهای قبل به دست میآید.

شااکل ( )19تعااداد باااتری و ابرخااازن باارای اااول یااک ماااه از
شبیهسازی را نشان میدهد .تعداد ابرخازنها به مقادار فرکاانس قطا
وابسته است و با توجه به اینکه میزان نوسانات توان تقریباً ثابت باوده،
تعداد آنها ثابت است .البته تعیین تعداد ابرخازن بسته به وضعیت باار
و تولید و فرکانسهای آنها بستگی خواهد داشات .باا کااهش میازان
تابش خورشید و یا وز

باد در برخی از فراول مقادار تاوان تولیاد

توسط این سیستمها تغییر کرده و به میزان بیشتر یا کمتری ذخیرهسااز
نیاز خواهیم داشت .همچنین تغییرات بار نیز بر ظرفیت ذخیارهساازی
تأثیرگیار است .این رو

ممکن است هزینه را باالتر ببرد اما باهدلیال

افزایش قابلیت اامینان سیستم با توجاه باه ماهیات پایشبینایناپاییر
شکل ( :)۸2توان تولیدی منابع و توان ذخیرهسازها در لول یک روز

انرژیهای تجدیدپییر ،امری اجتنابناپییر است.
تعداد باتریها با توجه به مقدار تولید و میزان بار تغییار مایکناد.

بین باتری و ابرخازن در شکل ( )18اراله شده است .با توجه به شکل

بهدستآمده برای مدت یک سال خواهد بود .از آنجایی که کاه تعیاین

مشخص است که بازۀ زمانی شارژ و دشارژ برای ابرخاازن کوچاک و

تعداد ذخیرهسازها برای بدترین شرایط در اول سال تعیین مایشاود،

در حد ثانیه بوده و زمان الزم برای شارژ و دشارژ باتری در حد دقیقاه

پاسخدهی مناسب برای کل شرایط را دارا خواهد بود.

بوده و نسبت به ابرخازن بزرگتر است .ابرخازن بهدلیل داشتن چگالی
توان باال مقدار توان زیادی را در لح ۀ کوتاه شارژ و دشارژ مایکناد.
استفاده از ابرخازن موجب کاهش شارژ و دشارژ روی باتری شده و با
توجه به در ن ر گرفتن اول عمر بااتری در تااب هزیناه ،ااول عمار
باتری افزایش یافته و هزینۀ جایگزینی باتری کاهش مییابد .از آنجایی
که تعداد شارژ و دشارژ در ابرخازن بسیار زیااد اسات ،تاأثیر شاارژ و

(

دشارژ در اول عمر ابرخازن ناچیز بوده و در ای چند دوره جایگزینی
باتری ،نیازی به جایگزینی ابرخاازن نخواهاد باود .همچناین ترکیاب
ذخیرهسازی موجب بهبود عملکرد در کل سیستم خواهد شد؛ زیرا هم
تغییرات در تولید متناسب با تغییر باد و خورشید) را میتوان بهخاوبی
با استفاده از ذخیرهسازهای ترکیبی کنترل کرد.

شکل ( :)۸۳تعداد باتری و ابرخازن برای دورۀ یکماهه

هزینۀ مربوط به ذخیارهساازی بااتری و ابرخاازن در شاکل ()21
آورده شده است .مقدار هزینۀ احداث برای هر واحد باتری و ابرخازن
در جداول ضمیمه آمده است.

] [ DOI: 10.22052/9.3.50

تغییرات بار و هم تغییارات در تولیدکننادگان تجدیدپاییر (کاه دارای

)
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مقدار توان مورد نیاز برای تأمین و ذخیرهسازی و تخریص تاوان

تعداد کل باتری و ابرخازن برای اول یک سال برابر با بیشترین تعاداد
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ذخیرهکنندگان تأمین یا ذخیره شود .با توجه به مقدار تولید توان و میازان

شکل ( :)۸۱توان ذخیرهسازها

ارائۀ روش جدیدی برای تعیین ظرفیت بهینۀ ذخیرهسازهای ترکیبی در ریزشبکۀ مستقل 55
ذخیرهساز ترکیبی نسبت به زمانی که که فقط از بااتری اساتفاده مایشاود،
کمی افزایش داشته اما با در ن ر گرفتن هزینۀ جایگزینی مقدار کال هزیناه
برای یک سال کاهش یافته است .همچنین باید توجه داشت که باازۀ ااول
عمر برای باتریها در حدود  3تا  5سال است ،در صاورتی کاه ایان باازه
(
)

(

برای ابرخازن بسیار باالتر است؛ بنابراین با در ن ر گرفتن بازۀ زماانی بارای
اول عمر باتری ،هزینۀ جاایگزینی باهصاورت قابال مالح اهای کااهش
مییابد .همچنین پاسخدهی مناسب به باار و تولیدکننادگان بارای تاأمین و

)

ذخیرۀ انرژی توسط ذخیرهسازها بهبود مییابد؛ زیرا ابرخازن پاساخ ساری

شکل ( :)2۵هزینۀ ذخیرهسازی

در شارژ و دشارژ را تأمین میکند .با توجه باه نتاایج مشاخص اسات کاه
آمده است .با توجه باه جادول مشاخص اسات کاه میازان هزیناۀ اولیاۀ

موجب کاهش هزینههای ذخیرهسازی و بهبود عملکرد سیستم میشود.

جدول ( :)۸تعداد ذخیرهکنندگان و هزینه
نوع سیستم ذخیرهسازی

تعداد باتری

تعداد ابرخازن

هزینۀ ذخیرهسازی ()$

هزینۀ جایگزینی ()$

هزینۀ کل ()$

باتری

۸۸۵

۵

22۵۵۵

۰۵۵۵

22۵۵۵

باتری-ابرخازن

۸۵۳

2

224۵۵

2۰۵۵

24۳۵۵

 .۰نتیجهگیری

گیاشتن ااالعات جوی تشکر میکنند.

در این مقاله ،تعیین ظرفیات بهیناۀ بااتری و ابرخاازن بارای کااربرد در

ضمیمه

ریزشبکۀ مستقل شامل انرژیهای تجدیدپییر با ماهیات نسابتاً غیرقابال
پیشبینی انجام شد .با توجه به اینکه یکی از پارامترهای مهم تأثیرگیار بر

مشخرات تولیدکنندگان و ذخیرهسازها
جدول ( :)2مشخصات ابرخازن

اول عمر باتری ،تعداد شارژ و دشارژ و استراهای فرکانس باالی توان
روی باتری اسات ،از ترکیاب بااتری و ابرخاازن اساتفاده شاد و بارای
تخریص فرکانس رو

تبدیل فوریۀ گسسته انتخاب شد .نتاایج نشاان

میدهد که با ترکیب باتری و ابرخازن میزان هزینۀ مورد نیاز ذخیرهسازها
بهبود مییابد .استفاده از ابرخازن موجاب کااهش شاارژ و دشاارژ روی

مقدار ظرفیت

 511فاراد

ولتاژ نامی

 16ولت

مقاومت سری ()ESR
مقدار انرژی در هر سلول

 751ولت

حداک ر ولتاژ سری

جدول ( :)۹مشخصات باتری

باتری شده و با توجه به در ن ر گرفتن اول عمر باتری در تااب هزیناه،
اول عمر باتری افزایش یافته و هزینۀ جایگزینی باتری کاهش ماییاباد.
از آنجایی که تعداد شارژ و دشارژ در ابرخازن بسایار زیااد اسات ،تاأثیر
شارژ و دشارژ در اول عمر ابرخازن نااچیز باوده و در اای چناد دوره
جایگزیی باتری ،نیازی به جاایگزینی ابرخاازن نخواهاد باود .همچناین
استفاده از رو

ارالهشده برای تعیین ظرفیت پاسخگویی باه بارهاای باا

دینامیک سری را بهباود مایدهاد .اساتفاده از رو

ترکیبای ارالاهشاده

 2/1اهم
 3وات ساعت

پارامترهای باتری شرکت (صبا باتری)
 12ولت

مقدار ولتاژ

 111آمپرساعت

میزان ظرفیت

 911آمپر برای  5ثانیه

حداک ر جریان دشارژ

جدول ( :)4مشخصات توربین بادی
توربین بادی شرکت ()AEOLOS

v ci

 2متر /ثانیه

میشود و ذخیرهسازی مطمئن و با دینامیک مناسب را فراهم میکند.

vr

 9متر /ثانیه

v co

 35متر /ثانیه

AW

 1/44متر

سپاسگزاری
نویسندگان مقاله از سازمان هواشناسی اساتان تهاران بارای در اختیاار

] [ DOI: 10.22052/9.3.50

موجب بهبود ذخیرهسازی در هنگام تغییارات ساری تولیادات پراکناده

توان نامی

 11کیلووات

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.3.6.9

بهدلیل کاهش زمان جایگزینی بااتری کااهش یافتاه و عملکارد سیساتم

پارامترهای ابرخازن (شرکت )Maxwell

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2023-01-09

تعداد باتری و ابرخازن مورد نیاز برای باازۀ یاکسااله در جادول ()1

استفاده از رو

پیشنهادی بارای تعیاین ظرفیات ذخیارهکننادگان ترکیبای

[ DOI: 10.22052/9.3.50 ]
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 هزینههای سیستم:)۳( جدول

PV مشخصات:)۰( جدول

هزینۀ ذخیرهسازی

)Yingli Solar( پنل خورشیدی شرکت

611$

هزینۀ هر واحد ابرخازن

 کیلووات11

توان نامی کل سیستم

211$

هزینۀ هر واحد باتری

 وات251

توان نامی هر پنل

251$

هزینۀ جایگزینی هر واحد باتری

 ولت31/4

ولتاژ نامی

651$

هزینۀ جایگزینی هر واحد ابرخازن

 آمپر8/79

جریان اترال کوتاه

 ولت38/4

ولتاژ مدار باز

15/3
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